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Introdução 

     O Espiritismo trabalha com a noção do mundo espiritual e de sua relação com o mundo 

corpóreo. Com base nesse postulado básico, inúmeras reflexões acerca dessas relações podem 

ser feitas e Kardec não as deixou de fazer, dispondo-as dentro de temas específicos para um 

melhor aproveitamento de suas investigações.  

     O presente estudo se concentra no nível histórico dessas relações entre mundo espiritual e 

mundo corpóreo. Nível histórico não quer dizer uma mera compilação sem critério das 

manifestações espirituais ao longo da história. Queremos dizer, na verdade, que Kardec 

empreende uma investigação para entender o processo histórico do advento e desenvolvimento 

da verdade espiritual entre os homens encarnados e identificar nesse processo uma real 

contribuição por parte das elites do mundo espiritual. 

     Com efeito, a constatação da intervenção de inteligências extra-corpóreas no mundo 

material reclama o desenvolvimento de uma filosofia da história que inclua o elemento 

espiritual e todas as suas particularidades na análise da civilização e da cultura, e do problema 

do sentido da história e do seu destino.  

     Assim, compreendendo que o mundo espiritual é o mundo primitivo - pré-existente e 

sobrevivente ao mundo material -, Kardec então trabalha nos prolegômenos de uma filosofia 

da história que se fundamenta na intervenção esclarecida e providencial da elite do mundo 

espiritual. Ele identificará três diretrizes históricas no processo do advento e desenvolvimento 

da verdade espiritual: Moisés, Jesus e o Espiritismo. 

     Contudo, antes de seguirmos no estudo, gostaria de resolver uma questão de vocabulário. 

Usarei uma noção filosófica de ética, dentro das várias abordagens existentes, que julgo 

bastante satisfatória para o esclarecimento de sua definição. Para isso estou me baseando na 

abordagem filosófica do filósofo Henrique Claudio de Lima Vaz. 

     Desse modo, todas as vezes que o termo ethos for utilizado, peço que se reportem a estes 

esclarecimentos: 

                      "A primeira acepção de ethos (com eta inicial) designa a morada 

do homem (e do animal em geral). O ethos é a casa do homem. O homem 

habita sobre a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. Este sentido 

de um lugar de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor, 

constitui a raiz semântica que dá origem à significação do ethos como 



costume, esquema praxeológico durável, estilo de vida e ação. A metáfora 

da morada e do abrigo, indica justamente que, a partir do ethos, o espaço 

do mundo torna-se habitável para o homem. O domínio da physis ou o reino 

da necessidade é rompido pela abertura do espaço humano do ethos no qual 

irão inscrever-se os costumes, os hábitos, as normas e os interditos, os 

valores e as ações. Por conseguinte, o espaço do ethos enquanto espaço 

humano, não é dado ao homem, mas por ele construído ou incessantemente 

construído." (Fenomenologia do Ethos, H. C. de Lima Vaz) 

     Portanto, a manifestação da consciência na natureza é indissociável da presença do ethos, 

isto é, um espaço de liberdade, mesmo que mínimo no início, onde o ser se determina para 

além dos constrangimentos e exigências extrínsecas. Não significa uma superação absoluta das 

necessidades imposta pela natureza, mas muito mais um poder amenizar, transformar e superar 

de modo gradativo e também criar exigências normativas que condizem apenas com a natureza 

distinta da consciência, de tal forma que o reino da natureza (ou necessidade) por si só não 

exigiria.  

     Assim, verificaremos também no estudo empreendido por Kardec, que o ethos instituído 

por Moisés corresponde a natureza essencial da consciência e oferece um riquíssimo espaço de 

realização do ser no tempo. 

 

 

Análise da dissertação de Kardec acerca da verdade espiritual e seu desenvolvimento 

histórico 

 

 

1. O primeiro capítulo do evangelho segundo o Espiritismo tem por objetivo demonstrar 

o processo histórico do advento da lei divina no seio da cultura. Naturalmente que 

Kardec se concentra no povo judeu, porque vê aí a matriz espiritual da revelação da lei 

divina. Isso não quer dizer que os outros povos estão excluídos, ou que não tiveram 

acesso a tal lei, e por conseguinte, que não conseguiram alcançar uma expressão 

religiosa autêntica. Não, o Espiritismo não sustenta tal coisa.  

     Alguns caracteres da lei divina também constam em várias expressões religiosas da 

antiguidade. O que compreendemos no exame da literatura fundamental do Espiritismo, de 

forma bem generalizada, é que 1ª) em qualquer época, a verdade nunca surge abruptamente, 

sua revelação é sempre gradativa e condicionada ao esforço de se preparar as mentalidades e, 

2ª) que o povo judeu oferecia condições psicológicas muito favoráveis para um 

aprofundamento da concepção monoteísta e o posterior desenvolvimento do caráter legislativo 

desse poder único no universo. Entretanto, as justificativas para se compreender o povo judeu 

como representantes da matriz espiritual da revelação da lei divina não se limitam a esses dois 

aspectos. O interessado no assunto pode também se aprofundar no estudo das Religiões 

Comparadas, e então identificar a especificidade do pensamento judaíco-cristão.  



     Com efeito, uma das finalidades da revelação divina é orientar a criatura nos rumos 

decisivos da suprema realização espiritual. Por isso os dez mandamentos representam o aspecto 

atemporal da Lei, isto é, absolutamente certo, absolutamente necessário para a realização do 

bem na sociedade e na trajetória espiritual. Tal lei é invariável e para todo o sempre porque 

representa a expressão da vontade divina para a ordenação da vida humana; porque dimana da 

fonte do próprio bem e, então, é determinada pela sua essência; porque Deus só concebe e 

deseja a perfeição, de modo que qualquer das suas concepções são absolutamente insuperáveis 

e, portanto, únicas e idênticas a si mesmas para todo o sempre.  

     Sendo a lei divina concebida por Deus, ela é então concebida de forma absolutamente 

perfeita, de maneira que não é possível a concepção de uma outra lei ou conjunto de leis que a 

supere, muito menos que a contradiga. 

     Desse modo, compreendemos a invariabilidade da lei em virtude de ser uma perfeita 

concepção da mente divina. Mas a relação entre o ensino de Moisés e o ensino de Jesus não 

parecem se contrapor em alguns pontos? A invariabilidade da lei se sustenta no aparente 

reformismo presente na pregação de Jesus? Como entender a participação de Jesus na 

realização da lei divina entre os homens quando ele afirma - "não vim destruir a lei?"  

     Moisés e Jesus, enquanto portadores de um ethos, representam sim o processo do advento 

da lei divina no seio da sociedade, eles trabalham para um mesmo projeto civilizatório. Portanto 

a lei divina está contida nos dois ensinos, mas se faz necessário separar a lei divina da lei civil, 

porque esta última propriamente dita está sempre de acordo com o estado evolutivo do 

agrupamento humano a que se destina.  

     Se Jesus faz uso dessa afirmativa - "não vim destruir a lei" - ou se ela é propagada na tradição 

dos evangelhos, isso significa uma explicação ao povo judeu do caráter da sua missão em face 

da tradição religiosa. Pois adentrando na narrativa dos evangelhos, logo percebemos que 

muitos dos representantes da tradição religiosa do povo judeu mantém uma postura de 

desconfiança ou mesmo de crítica aos ensinamentos de Jesus – esse estranho rabi que parecia 

simplificar muito a Torah.  

     Jesus, como legítimo emissário divino a serviço da lei, naturalmente só vem afirmar a 

invariabilidade da lei, mas ao mesmo tempo se opõem veementemente aos aspectos transitórios 

que se confundem com os legítimos ensinamentos, pois só intensificam os aspectos do 

formalismo religioso que não permitem uma autêntica relação com Deus e uma efetiva 

realização espiritual.  

     Portanto, compreendendo o ethos (morada do ser) como espaço de realização do ser no 

tempo, então à medida em que o ethos se torna mais um espaço de limitação e estagnação do 

que de realização, se faz necessário que seus limites sejam ampliados, que sua estrutura seja 

renovada. O ethos judaico alcançou um nível de formalismo religioso que se afastava da 

simplicidade e unidade da lei, de tal forma que Jesus não vem destruí-la, mas ressaltá-la 

novamente e estabelecer um novo ethos, onde essa mesma lei seja melhor compreendida e 

melhor vivida, gerando seu preciosos benefícios. Assim, o ethos recupera sua legítima função, 

isto é, espaço de realização do ser no tempo.  

     Em face dessa problemática entre lei divina e lei civil, Allan Kardec analisa certos 

pormenores da mentalidade religiosa do povo judeu a fim de destacar a contribuição de Jesus 



no tocante a compreensão e vivência dos princípios éticos universais que devem ser assimilados 

pela cultura.  

     A realização fundamental da existência humana consiste precisamente na manifestação 

plena da essência espiritual, de modo que o ethos vinculado a uma visão religiosa do mundo 

deve ser regido por esta finalidade suprema e garantir a sua consumação. O que Kardec verifica, 

pois, é um conflito interno que persiste na estrutura normativa do ethos judaico:  

                       "(...)É evidente que aquele que havia estabelecido em seus 

mandamentos: “não matarás” e “não farás mal ao teu próximo”, não 

poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, 

propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente 

transitório." 

     O que Kardec ressalta é que a lei não pode contradizer a si mesma, isto é, interditar uma 

ação e ao mesmo tempo torná-la uma obrigação, um dever a ser realizado. Contudo, essa 

contradição inerente ao ethos judaico só é sustentada em virtude da concepção antropomórfica 

de Deus. Seu monoteísmo é incipiente e rudimentar; o Deus do povo judeu não deixa de ser 

um Deus tribal e revestido dos atributos de um guerreiro. Mas o ethos só pode cumprir sua 

suprema finalidade se estiver sob á luz de uma concepção verdadeiramente sublime de Deus. 

Como o monoteísmo tribal ainda revestiu a ideia de Deus com as emoções puramente humanas, 

então a sua ética correspondente não pôde criar um espaço de realização espiritual que 

transformasse radicalmente a criatura, no sentido de uma elevada conquista moral, superando 

os sentimentos propriamente inferiores e as concepções sociocêntricas  típicas da mentalidade 

grupal.  

     Desta forma, evidencia-se a importante influência do pensamento de Jesus no 

desenvolvimento e aprofundamento do monoteísmo. Toda a lei e os profetas são 

reconsiderados sob a unidade essencial e invariável da lei, que deve corresponder de fato aos 

verdadeiros atributos do Absoluto. Tais atributos, por sua vez, podem ser compreendidos na 

unidade do amor de Deus, que é expressão da sua realidade na forma de ordenação do todo.  

     Portanto, a concepção de Deus elevada à categoria de uma realidade universal 

absolutamente amorosa, liberta, em um só tempo, a lei de uma orientação vingativa, 

contraditória e sociocêntrica, e também a vida religiosa onde, com Jesus, o amor a Deus não 

pode se dar sem o amor ao próximo em toda a sua abrangência. 

     Por isso Jesus é um extremo desafio não só para o mundo antigo onde seu pensamento surge 

e gera os conflitos e sim para todo o processo civilizatório. O Ethos que Jesus propõe tem o 

caráter concreto da universalidade da lei, extrapola os estreitos limites de uma vida tribal, de 

uma religião de um povo em oposição aos outros povos. Os benefícios da lei devem abranger 

todos os homens e em todos os lugares, já que a consumação da lei promove a realização da 

essência espiritual e Deus não é um Deus de um povo, mas de todos os homens. Então todo o 

privilégio é abolido e toda a criatura é objeto da solicitude divina: 

    "Por estas palavras: “O céu e a terra não passarão, enquanto não se 

cumprir até o último jota”, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de 

Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em 

toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas 



conseqüências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de 

ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os 

homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma 

solicitude." 

     Repetimos:   Assim podemos compreender a perfeita concordância de Jesus com a lei, que 

é apresentada pelos antigos profetas, e sobretudo por Moisés. Note-se que o compromisso de 

Jesus é com a lei e não com os profetas propriamente ditos, e seu empenho visa desvincular a 

lei de tudo aquilo que não condiz com os efetivos atributos do Absoluto. A noção de lei está 

intimamente relacionada com a ideia do Absoluto ou, dada a natureza do Absoluto decorre 

necessariamente tais leis. Por isso também o pensamento de Jesus exerce uma vigorosa crítica 

ao presente monoteísmo, contrapondo-lhe o amor como determinação fundamental do 

Absoluto.  

     Com efeito, a ideia de amor, tal como apresentada por Jesus, rompe com qualquer 

sociocentrismo, individualismo e degradação ou desconsideração da dignidade do próximo, 

entendido como a totalidade dos homens criados por Deus, e não mais os apenas pertencentes 

a uma tribo, a um povo circunscrito num espaço geográfico. É um pensamento tão libertário, 

tão descondicionado, que até hoje não foi assimilado e muito menos vivido em toda a sua 

autenticidade.  

 

2. Compreende-se do que até agora foi exposto que uma das principais contribuições do 

pensamento de Jesus em torno da problemática religiosa (e também metafísica) consiste 

em fundar uma ética ou fazer corresponder a normatividade do ethos com os efetivos 

atributos do Absoluto. Entretanto, os ensinamentos de Jesus não se orientam apenas 

nesse sentido, que podemos chamar de legislativo, mas se ocupam também com outros 

aspectos da existência humana, de tal modo que Kardec ressalta: 

     "Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. 

(...)Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na Terra, 

mas no Reino dos Céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os 

meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas 

futuras, para o cumprimento dos destinos humanos." 

     A existência humana é abordada por Jesus em seus aspectos fundamentais, onde o núcleo 

primordial se concentra na ética, como o meio único para o progresso espiritual. Mas Jesus 

vem intensificar o processo de reversão (conversão) do pensamento humano voltado 

demasiadamente para a matéria, ensinado e mostrando que a causa primeira da existência 

humana está na realidade espiritual, que a vida autêntica e perene não repousa na 

transitoriedade e na ilusão de uma consciência presa na rede dos sentidos, que os mundos 

(moradas) cumprem uma função específica na libertação e no aprimoramento do ser espiritual, 

e que portanto há destinos a serem cumpridos, metas a serem alcançadas, de modo que as 

sociedades devem reunir seus esforços e organizar o cotidiano para as supremas realizações 

espirituais.  

     Naturalmente que as antigas tradições religiosas já postulavam, em sua generalidade, a 

preponderância da vida espiritual sobre a vida material. Mas o específico nos ensinamentos de 

Jesus são os elementos que ele oferece para se desenvolver a noção de uma vida espiritual 



fundamentada na imortalidade da alma, em oposição a dissolução do eu num todo universal. 

Por isso também a relação evidente do cristianismo com o platonismo, uma vez que este 

desenvolve certa ideia da imortalidade da alma e sua migração entre os mundos, num processo 

de ascese.  

     Dentro das generalidades das concepções espiritualistas da antiguidade, Jesus vem 

intensificar uma das correntes do pensamento religioso, justamente porque é mais condizente 

com a realidade em si dos aspectos metafísicos da existência. Ora, o pensamento, a fim de 

angariar pouco a pouco a verdade, deve oferecer as condições para apreender a realidade em 

que está mergulhado, de modo a assimilá-la nos domínios da intuição e da razão. Por isso Jesus 

é condizente com a corrente do realismo platônico, onde há uma realidade em si dos valores e 

do princípio (arché) das coisas, independente do pensamento ou da percepção do sujeito 

cognoscente. 

     Desse modo, Jesus abarca a normatividade do ethos, como destaca Kardec na observação 

do caráter legislativo; mas não se restringe nisso, também como destaca Kardec, se estendendo 

aos fundamentos ontológicos da consciência que se manifesta na natureza, sua distinção em 

meio as coisas do mundo e seu destino, enquanto suprema realização de sua natureza 

específica. Para tanto, as potências da consciência devem estar a serviço da "verdadeira vida" 

- efetivo referencial transcendente – onde o mundo e a vida material, em face da comparação, 

são apenas "um instante da vida do Espírito", e a consciência de vigília, um mero epifenômeno 

da consciência total (ou integral). 

 

3. Os fundamentos éticos e metafísicos do pensamento de Jesus contribuem com o 

aprofundamento teórico e vivencial da concepção religiosa do mundo. Os traços de 

identidade, ou convergência, com o intelectualismo socrático-platônico permitem 

desenvolver uma filosofia que oferece amplo espaço para o exercício da razão dentro 

de suas leis imanentes. Entretanto, a estrutura dogmática da religião dominante se 

impõe histórica e culturalmente. A igreja católica apostólica romana, e suas dissidentes, 

se instituem como representantes da ideia cristã, mas universalidade dos princípios 

pautada na racionalidade do pensamento de Jesus sofre considerável diminuição na sua 

capacidade intrínseca de esclarecimento e elevação, na medida em que se fomenta 

novamente o formalismo religioso, a submissão ao sobrenatural, a entrega a um 

misticismo primário e uma atmosfera de superstição por meio de uma teologia 

dogmática.  

     Vemos assim que a razão, nos domínios dos problemas religiosos ou da fé, é de certo modo 

paralisada. Dizemos de certo modo, porque não é possível ignorar culturalmente muitos 

pensadores oriundos do seio da Igreja que, apesar de não romperem com a estrutura dogmática 

que aprisiona o pensamento de Jesus, souberam desenvolver magistralmente muitos aspectos 

de universalidade e racionalidade implícitos no seu ensino original. O Espírito Erasto, ao se 

pronunciar sobre Santo Agostinho, assim se refere a esses grandes pensadores cristãos: 

    "Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se 

manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse 

grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos Pais da 

Igreja, a que a Cristandade deve as suas mais sólidas bases." 



     Para sempre então brilhará no céu da cultura o gênio de Orígenes, de Santo Agostinho, de 

Tomas de Aquino, de Santo Anselmo de Cantuária e de tantos outros pensadores cristãos. 

Todavia, não obstante o trabalho genial de muitos deles, o que prevaleceu de fato no processo 

de massificação da doutrina cristã foi a preponderância do irracional, isto é, de um tipo de fé 

cuja determinação mais íntima consiste em uma entrega ao incompreensível, não porque a 

razão não tenha aí perscrutado, mas porque ela é a priori precária e incapaz. Assim, somente a 

autoridade da revelação e, por conseguinte, da tradição que a sustenta pode garantir ao homem 

certa compreensão dos fundamentos da religião.  

     Diante dessa perspectiva cultural em que a teologia limita a potência racional e não permite 

uma análise radical de seus princípios, a cisão do conhecimento se torna inevitável e a marca 

profunda do mundo contemporâneo: verificamos no processo histórico que o conhecimento 

dito secular e o conhecimento religioso não convergem numa unidade de princípios, mas se 

contrapõem, de modo que a esfera religiosa se apresenta isolada e incapaz de acompanhar o 

progresso das pesquisas e, para tanto, necessitaria se reformular quase que inteiramente.  

     O drama do conhecimento no mundo contemporâneo está posto: a ciência, suas conquistas 

e seu progresso gradativo revelam ao homem a sua capacidade incalculável de conhecer e criar, 

mesmo que o erro e certa precariedade o acompanhe irremediavelmente; também revela um 

mundo de causas naturais, de leis, de elementos, de forças imanentes à natureza, uma outra 

história do mundo jamais contada pela narrativa religiosa, de modo que uma compreensão 

sistemática é elaborada e continuamente aprimorada, desenvolvida. Mas a visão de mundo da 

religião dominante não encontra apoio no conhecimento científico, seus conteúdos são 

conflitantes, seus ensinos se repelem, e o homem contemporâneo sente intimamente o drama 

dessa cisão, dessa ruptura entre as coisas do espírito e da natureza, entre a fé e a razão.  

     Por mais que o conhecimento religioso tenha por objeto os mais importantes problemas 

acerca da existência, ele é marginalizado e ridicularizado dentro de uma cultura que exalta a 

razão, que é alimentada pelo ceticismo, que se esforça por acumular evidências empíricas e 

objetivas, que tenta considerar tudo em um discurso lógico-matemático. De forma geral, o 

discurso religioso é enquadrado no pensamento mágico, arcaico, pré-lógico e que, portanto, 

não tem mais legitimidade em uma sociedade que cultiva o esclarecimento racional. 

Naturalmente que, mesmo isso sendo uma característica geral e distintiva da 

contemporaneidade, a nível popular, no cotidiano da vida da massa, tudo isso é muito híbrido, 

muito heterogêneo, o que acentua mais ainda a experiência de contradição da vida moderna: 

crenças religiosas em meio a uma objetividade científica indiferente e distante, que no fundo 

refuta os fundamentos de tal crença.  

     Contudo, diante desse processo de marginalização do conhecimento religioso, que se 

estabeleceu de modo decisivo no século XIX, Kardec compreende nisso tudo uma grande 

necessidade cultural que se impõe e que precisa ser devidamente atendida, bem como também 

um sentido providencial no advento da ciência moderna e sua relação como o ensino de Jesus. 

Pois Jesus: 

                "(...)Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de 

maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso 

que novas idéias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas 

idéias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do 

espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o 



aparecimento e o desenvolvimento dessas idéias. Era preciso, pois, dar 

tempo à ciência para progredir." 

     Essa posição de Kardec é extremamente intrigante, pois a cultura, baseada no avanço da 

ciência e da tecnologia, e gerando os subprodutos da revolução bélica para o extermínio em 

massa de seres humanos, apresenta verdadeiramente a "Agonia das Religiões", a sua 

incapacidade de elevar o caráter humano, de apaziguar as mentes inquietas, de convencer 

efetivamente. A função social da religião é vista apenas como instrumento de alienação para o 

poder estabelecido. Mas Kardec não teme esse problemático processo de agonia das religiões, 

pelo contrário, vejamos: 

     .a) entende como uma necessidade cultural, ou seja, as ideias materialista propriamente 

ditas, que surgem com o desenvolvimento científico ou que com ele se tornam mais definidas 

e defendidas, elas tem uma função importante: a de denunciar os extremismos da religião e de 

libertar o pensamento das abstrações dogmáticas/teológicas, bem como combater os excessos 

da superstição e a atmosfera de ignorância que isso suscita. Porém o materialismo é o extremo 

da agonia.  

     .b) sobretudo, vê no advento da ciência moderna o caminho pelo qual se delimita a libertação 

dos ensinos de Jesus das correntes do dogmatismo, da superstição e do irracionalismo. Para 

Kardec a ciência moderna não refuta em absoluto os postulados de Jesus nem alguns fatos que 

envolve o seu ministério; além das várias contribuições da ciência, que está longe de se esgotar, 

Kardec ressalta seu caráter providencial para se fomentar o "amadurecimento do espírito 

humano", justamente porque somente tal amadurecimento permite uma assimilação mais 

profunda do ensino oculto de Jesus. Mas não é a ciência que os justificará.  

     .c) todo esse processo agônico das religiões não perturba Kardec porque o pensamento de 

Jesus é compreendido como um espiritualismo realista, isto é, os princípios de seus ensinos são 

imanentes à natureza, tem fundamento no real, fazem parte da dinâmica da realidade. O que se 

faz necessário então é abordar, dentro de um programa de pesquisa, de um método próprio 

e de uma orientação epistemológica, o conjunto de fatos que correspondem a esse 

espiritualismo realista. 

     Eis pois o que representa o "amadurecimento do espírito humano" também através da 

ciência moderna: a aplicação metódica da razão para a compreensão dos fatos naturais e, ao 

mesmo tempo, o surgimento de "novas ideias" como fruto dessa pesquisa. Assim a inteligência 

humana se desenvolveu e ganhou mais larga expressão no estudo sistemático das propriedades 

da matéria inorgânica e orgânica, e suas múltiplas manifestações, de maneira que o espírito 

humano goza de recursos intelectuais para explorar objetivamente o outro aspecto da realidade, 

qual seja, o espiritual.  

     Por isso Kardec vê no advento da ciência moderna uma razão providencial, não porque ela 

irá justificar os princípios da fé, mas muito mais porque ela prepara a inteligência humana para 

edificar uma ciência autônoma, qual seja, a ciência do espírito.  

     Tal ciência do espírito não nasce de meras elucubrações mentais, não se baseia em um 

indivíduo, não se restringe a uma casta ou elite sacerdotal, não é fruto de experiência visionária, 

enfim, ela tem a sua fonte objetiva, seu manancial impessoal. A ciência do espírito tem a sua 

fonte na própria natureza, seu objeto de estudo é um conjunto de fatos que dimanam do seio da 

natureza, independente de culturas, de condições sociais e poderes estabelecidos. Ela reúne 



uma nova ordem de fatos que, por sua natureza, exigem uma abordagem própria, por isso a 

ciência que se ocupa exclusivamente com a matéria não é competente para estudá-la. 

     Desse modo, o Espiritismo, segundo Kardec, é a ciência do espírito que vem avançar onde 

a ciência atual parou, porque extrapola o objeto de seu estudo; vem ao mesmo tempo refutar o 

paradigma materialista instalado no programa de pesquisa e disseminado na cultura; vem 

demonstrar que o Espírito, e tudo o que lhe concerne, está inserido no plano natural, e não no 

sobrenatural, e que, portanto, dentro de certos limites, é possível produzir um conhecimento 

objetivo e racional de sua realidade; vem combater, então, os extremismos da religião e do 

materialismo, que como tais, só mantém a alienação da massa; e, não menos importante, 

oferece a chave natural para se compreender a universalidade dos ensinos de Jesus, porque 

repousa no real, e descortinar para o horizonte da cultura a relação íntima e absolutamente 

necessária entre o mundo corpóreo e o mundo dos Espíritos. É de fato toda uma revolução 

cultural e um projeto civilizatório implícito no programa de pesquisa estabelecido pelo 

paradigma do Espírito: 

                            "O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, 

por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo 

espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, 

não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças 

vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma 

infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão 

rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações 

que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas 

coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente 

interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com 

facilidade." 

      

4. Cabe agora perguntar: Por que é necessário batalhar, no campo da cultura, para se 

estabelecer realmente a unidade do conhecimento – desde a metafísica até as ciências 

naturais e humanas? Os vários campos do conhecimento, em certa medida, não seriam 

irreconciliáveis? Pode a narrativa de um livro sagrado não ser perturbada em suas bases 

pelas descobertas de uma determinada ciência que muitas vezes apresenta a 

impossibilidade ou a irrealidade de vários eventos expostos nessa mesma narrativa? 

Não são definitivamente isolados o discurso religioso e o discurso científico? 

     Para demonstrar a necessidade de se conquistar a unidade do conhecimento, recorreremos 

a análise de duas proposições fundamentais contidas, de modo indireto, na reflexão kardeciana 

da problemática em questão. Para nós, as proposições se expressam nos seguintes termos: 1) o 

progresso da civilização, em sua mais alta expressão, reclama a união da ciência com a religião; 

2) a consequência primordial dessa união é o início de uma nova etapa da civilização, que 

consiste numa absoluta transformação moral da criatura.  

     1) O progresso da civilização, em sua mais alta expressão, reclama a união da ciência 

com a religião - A palavra ciência é usada no sentido estrito para designar "as ciências" que se 

ocupam propriamente com a matéria - inorgânica e orgânica - descrevendo seus eventos, tanto 

quanto possível, numa linguagem lógico-matemática. A ideia de "ciências humanas" como as 



entendemos hoje, com certa autonomia e metodologias distintas, não era presente ainda de 

modo decisivo no século XIX. A psicologia e a sociologia, por exemplo, se apresentam em 

vários pesquisadores da época muito mais como aplicação dos postulados da fisiologia e da 

biologia na análise do fenômeno humano, do que um conhecimento produzido através de uma 

abordagem autônoma e autocrítica.  

     Kardec, devidamente inserido no espírito de sua época, é um entusiasta da ciência, 

compreende seus reais benefícios para o progresso humano. Mas a sua lucidez é mais forte e 

penetrante do que o entusiasmo, de modo que não vê na ciência uma solução universal, o único 

meio de se chegar a alguma verdade. A ciência já é limitada pelo seu próprio objeto de estudo, 

no sentido de que ela avança com relativa segurança nos domínios da matéria, mas o que escapa 

à matéria, ou sofre uma brutal indiferença por parte da classe esclarecida, ou é reduzido às 

propriedades secundárias da matéria - o que não deixa de ser uma negação a priori do elemento 

espiritual.  

     Mas o homem é justamente o composto, contém em si o material e o espiritual; a natureza 

e o mundo moral estão relacionados intimamente e a tragédia da cultura se intensifica quando 

o progresso da civilização se dá de modo parcial, não em detrimento de um dos elementos 

fundamentais do real, mas sim em detrimento do progresso total, ou seja, da valorização, por 

meio de uma paidéia, da totalidade da natureza humana que se manifesta no seio da criação. 

Por isso a ciência por si só, além de continuamente conquistar inúmeros benefícios, mas 

orientada sob os interesses de uma visão materialista da vida, abre um imenso espaço para um 

cortejo de misérias, tal como esclarece o Espírito Fenélon:  

                     "A ciência, desenvolvida com os sacrifícios dos interesses morais, 

vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito 

do espírito das trevas." 

     Hoje em dia, mais do que nunca, essa verdade é palpável, salta aos nossos olhos: o bem-

estar material se expandiu por quase todo o globo, inclusive as classes ditas inferiores cada vez 

mais nele se regalam; certa indústria do gozo e do entretenimento aprende com grande 

habilidade a converter as conquistas vertiginosas do conhecimento científico em proveitoso 

rendimento monetário; é uma lógica sinistra e estranha – na proporção em que se descobre e 

inventa, aumenta também as necessidades supérfluas e as exigências extravagantes da 

sociedade.  

     A visão de Kardec é ao mesmo tempo um diagnóstico dos distúrbios que decorrem de um 

paradigma materialista e uma terapêutica para se enfrentar os efeitos mórbidos que atacam a 

integridade da inteligência humana que se desenvolve apenas de modo parcial na sociedade: 

      "A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana. 

Uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. 

Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem 

contradizer-se. Se umas forem à negação das outras, umas estarão 

necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer 

destruir a sua própria obra. A incompatibilidade, que se acredita existir 

entre essas duas ordens de idéias, provém de uma falha de observação, e do 

excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, 

que originou a incredulidade e a intolerância." 



     Desse modo, a religião ainda tem uma função social – que não é ser um mero instrumento 

do poder estabelecido, forma de alienação, ópio do povo, conjunto de crendices e superstições, 

e todas essas características degradantes que a crítica ressalta até hoje sobre a religião, com 

certa razão. Kardec trata aqui da religião natural, não das religiões instituídas propriamente 

ditas, ou ainda dos aspectos naturais que extrapolam as religiões institucionais, que, mais ou 

menos contidos nelas, são independentes dos dogmas e das doutrinas. E são esses mesmos 

aspectos naturais das religiões que permitirão uma reformulação e a superação do processo 

agônico que sofrem na civilização tecnocrática.  

     O Espiritismo, então, aparece nesse contexto da agonia das religiões para auxiliar o 

estabelecimento decisivo da unidade do conhecimento, onde uma certa contradição entre 

alguns campos do seja suplantada, onde a metafísica, as ciências da natureza e as ciências 

humanas se integrem na unidade e na harmonia de princípios universais, porque repousam nos 

fundamentos essenciais da realidade. A lacuna existente entre natureza e espírito, fortalecida 

pela cultura científica, será preenchida pela ciência do espírito:  

"A Ciência e a Religião não puderam entender-se até agora, porque, 

encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se 

mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as 

separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento 

das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo 

corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e 

a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, 

uma nova luz se fez: a fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico 

na fé, e o materialismo foi vencido." 

     Portanto, é o Espiritismo que descobre as leis que regem as relações entre o mundo espiritual 

e o mundo corpóreo, ele demonstra a ação do Espírito na natureza, aborda metodicamente uma 

fenomenologia que só é compreendida e explicada de modo mais completo pela hipótese do 

Espírito, e assim elabora uma teoria das manifestações espirituais fundamentada estritamente 

na dinâmica da natureza. Com a fenomenologia mediúnica e sua teoria correspondente, avança 

para as deduções e análises filosóficas, alcançando princípios metafísicos e éticos, onde 

culmina nos princípios de uma religião natural. Ora, uma vez que o fato mediúnico, 

devidamente estudado, demonstra que a consciência (Espírito) é pré-existente e sobrevivente 

ao corpo material, então a existência da alma e sua natureza absolutamente espiritual, porque 

distinta ontologicamente da matéria, leva necessariamente à existência de Deus e, da relação 

entre a inteligência finita e a inteligência infinita, se depreende uma ética religiosa. Eis pois os 

princípios da religião natural estabelecidos dentro da cultura materialista para solapar os seus 

fundamentos.  

     As religiões encontram no Espiritismo "um poderoso auxiliar", mas ele mesmo é a religião 

em "espírito e verdade." 

     2) A consequência primordial dessa união é o início de uma nova etapa da civilização, 

que consiste numa absoluta transformação moral da criatura – A cultura é desenvolvida 

pela vivência da normatividade do ethos que, por sua vez, é a representação ou extensão, por 

meio de princípios práticos, de uma mundividência vigente. O que Kardec nos faz compreender 

no estudo desse capítulo intitulado - Não vim destruir a lei - é que um ethos é estabelecido 

particularmente por Moisés no seio de um agrupamento humano (o povo hebreu) como 



representação normativa do Absoluto, mas essa mesma representação é condicionada à 

capacidade espiritual e cultural do agrupamento a que se dirige, de modo que no 

desencadeamento histórico o ethos vigente não é destruído, e sim "completado", libertado e 

desenvolvido.  

     O ethos reinstaura a necessidade, presente na natureza, no plano da cultura, pois ele é o 

espaço de liberdade para a realização do ser, arranca o homem do reino da necessidade natural 

para emancipá-lo numa relação qualitativa com o tempo, onde o futuro, dentro de uma 

exigência ética, se apresenta como o dever ser, isto é, o ideal normativo que orienta para o 

Bem, que só pode ser alcançado no exercício da liberdade que desenvolve a natureza superior 

do homem.  

     Desse modo, o decálogo apresentado por Moisés é reafirmado no ensino ético de Jesus e, 

por sua vez, a ética de Jesus é confirmada e desenvolvida pelo Espiritismo, no sentido de revelar 

as leis naturais em que ela está fundamentada.  

     A cultura geral, assimilando realmente os postulados espíritas, porque "repousa sobre as 

próprias leis da natureza", sentirá extrema necessidade de renovar o seu ethos, de ampliá-lo, de 

fomentar um modo de ser no mundo mais condizente com a mundividência implícita na 

ciência do espírito.  

     O Espiritismo estabelece pelo menos dois fatores importantes para suscitar uma 

emancipação da civilização: a) promove a união da ciência e da religião e, assim, orientadas 

pelos seus postulados, não mais se contradizem; b) confere ao problema ético o estatuto de 

vital importância para a realização de uma civilização superior, sua condição mesmo de 

possibilidade, sob pena de, ao continuar tratá-lo como questão secundária para a existência, só 

se intensificar os aspectos mórbidos que perturbam o homem contemporâneo.  

     Portanto, o Espiritismo trabalha para uma completa revolução moral da humanidade; 

compreende que as "chagas da sociedade" estão na imperfeição moral da criatura e que a 

inteligência, sem a união com os sentimentos enobrecidos, continuará a determinar o paradoxo 

do progresso: de um lado as conquistas da ciência, da tecnologia e do bem-estar material, e do 

outro lado a barbárie moral, o extermínio em massa, a indiferença brutal, a egolatria, o vício, a 

depressão, a insatisfação constante, as alegrias enervantes, os prazeres embasbacadores e todo 

o cortejo de enfermidades da mente mais do que presente em nossa contemporaneidade.  

     Essa batalha imensa que deve ser travada para a regeneração da humanidade é de caráter 

sobretudo moral. E a moral realmente mais elevada, que oferece um espaço de liberdade mais 

consistente para uma absoluta transformação da humanidade, é a moral cristã, é o ensino 

ético de Jesus, que naturalmente ainda não fora vivido em sua plenitude. É na verdadeira 

vivência da normatividade do ethos cristão que a humanidade alcançará a realização social do 

reino da justiça e do amor. Um Espírito israelita assim também esclarece: 

     "O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime: a moral 

evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-

los fraternos; que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a 

caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma 

solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, 

fazê-la morada de Espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do 



progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a 

alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade." 

     A questão é crucial. Não é razoável tentarmos voltar, num romantismo ingênuo, à vida 

primitiva na natureza, negar a civilização ou entendê-la apenas como um mal, um processo 

aviltante de domesticação e repressão. A cultura é fruto da atividade do Espírito. Então, 

purificar o Espírito, diminuir mais ainda a influência da matéria sobre os nossos gostos, as 

nossas ideias, o nosso modo de viver; rompermos de vez com a mentalidade burguesa que se 

faz presente em cada um de nós, que anseia uma vida acomodada e medíocre num paraíso 

artificial de prazeres, de satisfações e envolta de simbolismos de poder; acalentemos em nossos 

corações o verdadeiro ideal de transcendência na adversidade do mundo, tal como o signo de 

Jesus e sua moral representam e brilham para sempre no seu da cultura. Eis a meta, eis o 

imorredouro interesse de toda a consciência. Os tempos são chegados em que devemos revolver 

o veneno dentro de nós mesmos, com o nosso esforço, com a nossa disciplina, com a nossa 

renúncia, com a nossa vontade e com nada mais, para que brilhe no mundo sofrido o esplendor 

da liberdade do Espírito concedida por Deus. Eis a aurora longínqua.  

 

Conclusão 

 

     A dissertação de Kardec permite compreender como se dá historicamente os momentos mais 

decisivos em que se estabelece as diretrizes para o desenvolvimento espiritual da humanidade. 

Tais momentos estão repletos de significado religioso, metafísico e ético, que são assimilados 

pouco a pouco pela cultura e realizados lentamente na práxis humana.  

      O desenvolvimento histórico da verdade espiritual está concentrado no ethos instituído por 

Moisés, afirmado e sublimado por Jesus e explicado e demonstrado pelo Espiritismo. São, por 

assim dizer, três forças diretrizes que se manifestam no transcorrer histórico a serviço de um 

projeto civilizatório em comum.  

     Uma vez que a normatividade do ethos instituído é de fato uma representação fidedigna dos 

atributos do Absoluto, ou não os contradizem, então é somente pela vivência ou realização 

plena do ethos cristão na sociedade que será possível a realização social do reino da justiça e 

do amor.  
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